
 
 

 
 

 
 
Benvolguts pares i al.lumnes: 

 
Aquests dies hem iniciat un nou curs per a tots, pares, professors, alumnes.... És una nova etapa 

en la vida dels vostres fills, un temps nou de projectes, d’il·lusions, de treball i d’esforç.  
 

Des del departament de pastoral, creiem convenient començar el nou curs amb una 
CONVIVÈNCIA al Refugi “Cardenal Carles” al Mont Caro. És una bona manera per començar el curs, per 
plantejar-se els projectes, no només d’estudi, sinó també de vida, en aquest curs decisiu per als vostres 
fills. 

Des d’aquest departament, durant el curs, també us farem diferents propostes que esperem que 
serveixin als vostres fills en el seu creixement intel.lectual i també com a persones. 
 

A continació us oferim tota la informació necessària d’aquesta Convivència. 
 
Dies: 9 dimarts, 10 dimecres i 11 dijous d’octubre. 
Destinataris: Al.lumnes de 2n d’ESO 
Lloc: Refugi “Cardenal Carles”, Mont-Caro 
Hora de sortida:  dimarts 9 d’octubre a les 18 hores, del Col.legi 
Hora d’arribada: dijous 11 d’octubre a les 17 hores, al Col.legi 
Què s’ha de portar?  Sac de dormir, tot allò necessari per a la higiene personal, roba esportiva, penseu 
que a la nit refresca (alguna cosa per a abrigar-se), coberts (plat, got, ganivet....), tovalló, tovallola, 
cantimplora, llanterna. 
 
Preu:  Externs  50 € 
 Mig pensionistes i interns  45 €  
 
També demanem la col.laboració dels pares per tal de pujar-nos i baixar-nos. Si podeu fer-ho indique-ho al full 
d’inscripció. 
 
Agraint la vostra col.laboració i ajuda, us saluda: 
 
Mn. Tomás Mor 
Coordinador de Pastoral 
 
 
En/Na  ______________________________________________________________________________________ 
 
pare/mare/tutor de l’al.lum@ _____________________________________________________________________ 
 
l’autoritzo sota la meva responsabilitat, que prengui part de Convivències que organitza el Col·legi els dies 9 al  
 
11 d’octubre de 2012 en el Refugi “Cardenal Carles” 
 
        Puc venir a portar-vos el dia 9 a les 18 h al Col.legi, en el meu cotxe tinc  ____ places 
 
        Puc venir a buscar-vos el dia 11 a les 16 h al Caro, tinc ____ places 
 
Data i signatura 
 
 
 
 
DNI núm:     
NOTA .- Les places són limitades, l’ordre d’inscripció serà a mesura que entregueu l’autorització als 
TUTORS, data límit: 5 d’octubre 


